
Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 

Idősek Nappali Ellátása 

Az Idősek klubja Érsekvadkerten a Rákóczi út 136. szám alatti 

akadálymentesített épületben működik. Intézményünk rendelkezik pihenésre 

alkalmas helyiséggel, társalgóval, Tv szobával, közlekedővel, ebédlővel, 

tálalókonyhával, akadálymentesített fürdőszobával, nemenként elkülönített 

illemhellyel, kerttel.  

Ki veheti igénybe? 

A 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. 

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek, 7:30 h – 15:30 h 

Szolgáltatásaink: 

- felügyelet, gondozás 

- egészségügyi állapot figyelemmel kísérése, háziorvoshoz kísérés, 

szakorvoshoz időpontkérés 

- gyógyszeríratás, -kiváltás, -adagolás 

- bevásárlás 

- mosás 

- mozgáskorlátozott zuhanyzó, illemhely, mosdatásban segítségnyújtás 

- szabadidő hasznos eltöltése: Tv nézés, beszélgetés, séta, kertészkedés, 

kártyázás, pihenés, kulturális programokon való részvétel, könyvek- újságok 

olvasása, névnapok, szülinapok, ünnepek megtartása 

- ügyintézés: tanácsadás, érdekképviselet, postai ügyintézés, hivatalos 

papírok intézése 

- kapcsolattartás családtagokkal, ismerősökkel 

- Szállítás autóval reggel és délután biztosított. 

- Tízórai, ebéd, uzsonna igény szerint kérhető, helyben fogyasztással is! 

 

Ezen szolgáltatások igénybevétele INGYENES, egész napos bent tartózkodás 

nem feltétele a nappali ellátásnak! 



Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 

Szociális Étkeztetés 

 

Az ebédet az Intézmények Konyhájáról szállítják az Intézménybe, ahol az 

ételhordókba adagolása történik. 

Ki veheti igénybe? 

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről történő gondoskodása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

Jogosultság: 65 év feletti, vagy megromlott egészségi állapot, vagy 

szenvedélybetegség, vagy fogyatékosság, pszichiátriai betegség, vagy 

hajléktalanság. 

Az étkezés igénybe vehető:   hétfőtől péntekig 

- elvitellel vagy 

- lakásra szállítással. 

 

Térítési díj:  jövedelemfüggő, maximális díj: 

- helyben:  630 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna- a nappali ellátottaknak) 

- elvitellel:  575 Ft/ nap, 

- kiszállítási díj:  150 Ft/ nap. (Önkormányzati térítési díj rendelet alapján) 

De! Nem haladhatja meg a havi jövedelem 30%-át! 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, új igénybevevőket! 

 

Elérhetőség: Gyurcsek Anna (Intézményvezető), Tel: 06-35-341-008, mobil: 06-20-286-75-

15, vagy személyesen: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 136. 


